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Den utestängda äkta mannen

Vinterstycke 

Nå, men har man sett på så befängdt-san,
Ljuset har hon släckt och porten stängt-san,
        Jag ej vågar bulta,
        Får väl gå och stulta
Hela natten, fastän det är strängt-san.

Snö och blåst utaf den bistra sort-san,
Västen tunn och fracken något kort-san,
        Hur jag jemkar kragen,
        Fryser ända magen:
Öfverrocken har jag spelat bort-san.

Vore min Barbara mera öm-san,
Men nu är hon som en furie gröm-san,
        Säkert hon mig strypte,
        Blå och gul mig nypte,
Om jag störde hennes ljufva dröm-san.

Magen svider, jag kan ej stå rak-san.
Snön går in som i ett sprucket tak-san,
        Genom tån och klacken;
        Skörtet utaf fracken
Kan ej räcka både fram och bak-san!

Husch! nej, nu jag måste bulta på-san:
Älskade Barbara! öppna då-san!
        Jag skall aldrig vara
        Borta, hemma bara,
In i bleka döden stå på tå-san!

Vore godt att nu ha rygg af sten-san:
Jag hör hennes stämma allaren-san,
        Jag hör toffeln knarra,
        Alla lemmar darra,
Jag kan netto stå på mina ben-san!

Elias Sehlstedts Sånger och Visor 1893



Norrlänningens hemlängtan

Väl längtar du åter till fädernas strand
Mitt hjerta! Du slår så oroligt,
När barndomens minne dig hviskar ibland
Om hembygdens dalar förtroligt.
Förgäfves du ångrar den brännande lust,
Som gäckande dref dig till främmande kust
        Från enfaldens skogar och dalar.

Hvad drömde du väl om den främmande jord,
Hvad sökte du fjerran i söder?
Ack! sökte du hjertan? Fanns det ej i nord :
Hvar fann du väl trognare bröder?
Hvad diktade hoppet, hvad »brände din håg»,
Hvad såg du i söder, som icke du såg
        I enfaldens skogar och dalar?

Jag minnes min hembygd vid dånande flod,
Der molnen sig hvila på fjellet,
Der åldriga skogen mot stormarna stod,
En grönskande sköld kringom tjället;
Der lifvet var oskuld, der friden blott log.
När solen rann opp, eller nattvakan slog
        I enfaldens skogar och dalar.

Väl sofver min fader. Det sjungande haf
Vid grönskande strand honom söfver.
Och björkarna gro kring den älskades graf
Och fläta sitt skugghvalf deröfver.
Men fädernetjället, det blommar dock än,
Och moder och vänner mig mana igen
        I enfaldens skogar och dalar.

Jag kommer, jag kominer väl fjerran ifrån
En gång till att famna er åter...
Dock — kanske för sent står den enslige son
Vid grafvames runor och gråter;
Och står då förskjuten, der älskad han var,
Och klagar vid minnet af forntida dar

I enfaldens skogar och dalar.

Elias Sehlstedts Sånger och Visor 1893



The Northlander's longing for home

Why long'st thou so deep for thy dear native land?
Why, heart, so persistently beating,
When mem'ries of childhood from valley and hill
Will lovingly whisper their greeting?
In vain thou bemoanest the sorrowful day
When yearnings so burning enticed thee away

From the woods and the hills of thy childhood!

What dreams didst thou dream of the far southern shore,
What thought'st in the southland to find thee?
Wert seeking for hearts? were there none in the North,
Truer friends than thou leftest behind thee?
What whispering hope was enkindled in thee,
What saw'st thou, to south'ard, thou mightest not see

In the woods and the hills of thy childhood?

I think of my home by the thundering stream,
Of lakes, cloud and mountain reflecting,
The forest that stood as a shield to the storm,
That home from its fury protecting.
There peacefulness smiled and life happily ran
From sunrise at morn till the night-bird began

In the woods and the hills of my childhood.

My father he lies within sound of the sea,
And green is the grass where he's sleeping;
The murmuring firs o'er the graves that I love
Their shade-vaulted branches are sweeping.
And there, even now, still is standing my home,
My friends and my mother still call me to come

To the woods and the hills of my childhood.

I come, I am coming from far, far away,
In hopes of embracing the living;
Too late, it may be, I may find myself there,
O'er cold marble tombstones a-grieving.
And where I was loved, there deserted, alone,
I'll weep at the mem'ries of days that are gone

In the woods and the hills of my childhood.

Elias Sehlstedt
English translation: Henry Grafton Chapman



Se glad ut!

»Se, Movitz! hvi står du och gråter.» 

Man bör väl tro allt som är skrifvet?
Ja visst, om det rimlighet har.
Att sorgen är skuggan af lifvet,
Det tror jag man vet något hvar.
Då bör man väl unna sitt hjerta
Hvar solglimt i skuggornas dal.
Se glad ut! och fyll din pokal,
        Och skingra din smärta.

På fröjdernas njugghet man klagar,
Fast orsaken aldrig betänks:
Gör man sig ej roliga dagar,
Nog slipper man få dem till skänks.
Att nektar af surkål begära,
Dertill ingen rimlighet ges.
Se glad ut! det är min katkes,
        Min lag och min lära.

Och vore jag prestman tillika
Med krage och långkappa bak,
Jag skulle i templet predika
Så glädjen stod högt uti tak.
Jag skulle ej vattna, som dessa,
Med tårar er andliga växt:
Se glad ut! det blefve min text,
        Min sång och min messa.

Elias Sehlstedts Sånger och Visor 1893



Vackert så

Du klagar, men du klagar dumt,
Min gamle hedersvän!
Ditt öga ser allting så skumt,
Som om det grott igen.
Hvad, som ditt sinne stämmer ned,
Jag icke kan förstå.
Du är ju född, att börja med,
Och det är vackert så.

Hvar gång du dig i spegeln sett,
Så såg du väl deri,
Att dig en sällsam ära skett,
Att du fått menska bli.
Du är mot larver och insekt
En sol att se uppå:
Du är af Adams stolta slägt,
Och det är vackert så.

Vår jord tar hand om vår person
Från början och till slut:
Är man ej född med pretention,
Så kan man slå sig ut.
Om du i skogen gör en titt,
Så kan du lita på,
Att du har svamp och blåbär fritt,
Och det är vackert så.

Vår jord visst sparsam vara kan
Att ge, då man vill ha,
Ty hon vill helst, att menniskan
Skall komma sjelf och ta.
I berg och floder finns det gull,
Och om man friskt går på,
Så kan man stoppa fickan full,
Och det är vackert så.



Har du ej gratis fått förnuft
Att bruka som du vill,
Och dito vatten, sol och luft
Och snö och månsken till?
När se’n du en förnyad hud
Hvart sjunde år lär få,
Jag tycker, sannerligt för Gud,
Att det är vackert så.

Och när till slut du andan mist,
Och du är kroppen qvitt,
En himlafärd du gör till sist,
Som du får kostnadsfritt.
Hvem vet, kanske en skönhet då,
Som du ej tänker på,
Skall till din graf med rosor gå,
Och det är vackert så.

Elias Sehlstedt



Visa på förstuqvisten

Jag sjunger hi! och jag sjunger hej!
Ty jag vill lustiger vara,
Och sjunger visor för annat ej,
Än för att sjunga dem bara.
Och frågar någon mig hvarför det,
Så svarar jag blott, att Gud han vet
Hvarför en liten fågel sjunger.

När Stockholmsbon kallar landet trist,
Och kan dess fröjd ej begripa,
Då sitter jag på min förstuqvist,
Och röker fryntligt min pipa,
Och tror, att landet är fuller bäst,
Att trefnan är uti stan blott gäst,
Men har sin fastighet på landet.

I staden nödgas man vara sprätt,
Och hufvudsakligt utvändigt,
Se till att kläderna sitta slätt
Och gno och borsta beständigt.
Men här på landet gör man ej så:
Här är min nattrock min paletå,
Och friheten vårt bästa smycke.

Jag har ej skatter, jag har ej guld,
Och ända har jag ej ringa,
Ty jag har födan och ingen skuld
Och inga björnar som springa.
Den lilla landtgård jag har, är min,
Och vänner har jag som titta in,
Och gästfri är min lilla stuga.

Jag lefver glad och jag lefver fri,
Ty jag kan skämta och sjunga.
Och fanns i lifvet ej raljeri,
Så blefvo dagarna tunga.
Men om bekymren ock stöta till,
Så tar jag lyran och slår en drill,
Och så är hela sorgen öfver.

Elias Sehlstedts Sånger och Visor 1893



Snösparfven 

Kom in, kom in, du lilla sparf, som hackar
På fönsterrutan: den kan gå i tu!
Hvad du är dum, som far omkring och flackar,
Då vintern är så sträng och kall som nu.

Förgäfves hackar du på fönsterlisten:
Kom in, kom in! jag aftonbrasan tändt.
Flyg hörnet om, så ser du förstuqvisten,
Der har jag ställt min kammardörr på glänt.

Nå-nå, hvad nu: jag tål ej näsvisheter,
Flyg lagom! ja, forlät, jag talar rent.
Aha! du tittar pä min termometer,
Förlåt, förlåt: var ej så illa ment!

Sjung ut, om du är svång och öfvergifven,
Du ser mig just ej ut att vara blyg.
Hvar är ditt hem, hvar är du mantalsskrifven?
Förlåt jag frågar: har du prestbetyg?

Du fryser visst. Min Gud, du går ju bara
I sommarbyxor, denna årsens tid.
En tuting kanske? får det lof att vara?
Kom in, kom in, så få vi språkas vid!

Jag sitter här och skrifver poesier,
Du kunde hjelpa mig en liten smul:
Jag sätter ord, du sätter melodier —
Så ge vi ut — en liten bok till jul.

Elias Sehlstedts Sånger och Visor 1893



The snow-sparrow

COME in, come in, you little sparrow, tapping
My window-pane! You'll break it soon, I vow.
How stupid! flying all around and flapping
When winter is as keen and cold as now.

There at the window-frame you're pecking vainly:
Come in, come in! The evening fire I've lit.
Fly round the corner and you 'II see quite plainly
I've opened the piazza door a bit.

Dear me, what saucy manners! Well, I never!
Gently! — I'm very frank; forgive me, pray.
Peeping at my thermometer? that's clever!
Forgive, forgive me, please: it 's just my way.

Sing out if you are hungry and a vagrant;
You don't look very shy, I 'm bound to state.
Registered are you, or a beggar flagrant?
And, please, have you your birth certificate?

You're freezing surely. Lord! you poor wee body.
In summer trousers at this time of year.
Well, may I offer you a glass of toddy?
Come in, come in! We'll talk it over here.

Here at my poetry you see me sitting,
And you could help a little while I rhyme;
Then, I the words and you the music fitting.
We'll do a little book for Christmas time.

Elias Sehlstedt
English translation: Charles Wharton Stork

Anthology of Swedish lyrics from 1750 to 1915 by Charles Wharton Stork,
(New York: The American-Scandinavian Foundation, 1917)
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